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 النفقات كتاب 

 َا املكضٛر بايٓفكات ؟

 .أٟ: َا جيب ع٢ً اإلْغإ َٔ ايٓفك١ بايٓهاح ٚايكضاب١ ٚاملًو، َٚا ٜتعًل بشيو

 

 أسنض َا جيب ع٢ً ايظٚز َٔ ْفكات؟

ِٔ }يكٛي٘ تعاىل:  عٓ٘ َٔ َأنٌ، َٚؾضب، ًَٚبػ، َٚغهٔ باملعضٚفجيب ع٢ً ايظٚز َا ال غٓا٤ يظٚدت٘ - َِ ِِٓفِل ُسٚ َعَع١ٍ  ُٝ ِي

ِ٘ اتكٛا اهلل يف ايٓغا٤: فإْٗٔ عٛإ عٓزنِ، أخشمتٖٛٔ بأَا١ْ "اآل١ٜ ٖٚٞ: يف عٝام أسهاّ ايظٚدات. ٚعٔ دابض َضفٛعا:   {َعَعِت

 صٚاٙ َغًِ ٚأبٛ راٚر.  "غٛتٗٔ باملعضٚفاهلل، ٚاعتشًًتِ فضٚدٗٔ به١ًُ اهلل، ٚهلٔ عًٝهِ صطقٗٔ ٚن

ٚاملعضٚف: قزص ايهفا١ٜ. ٚأمجعٛا ع٢ً ٚدٛب ْفك١ ايظٚد١ ع٢ً ايظٚز إسا ناْا بايػني، ٚمل تهٔ ْاؽظا. سنضٙ ابٔ املٓشص ٚغريٙ. 

 .ٚألٕ ايظٚد١ ضببٛع١ سبل ايظٚز فُٝٓعٗا سيو َٔ ايتضضف ٚايهغب، فتذب ْفكتٗا عًٝ٘

 

 ايٓفك١ يظٚد١؟نٝف حيزر ٜٚكضص اسبانِ 
ٜٚعترب اسبانِ سيو إٕ تٓاطعا حباهلُا مجٝعا، ٜغاصا ٚإعغاصا هلُا أٚ ألسزُٖا، ألْ٘ أَض خيتًف باختالف ساٍ ايظٚدني، فضدع -

َُِعُضِٚف}فٝ٘ إىل ادتٗار اسبانِ نغا٥ض املدتًفات. ٚقاٍ تعاىل:  َّ ِباِي ُٗ َُٛت َِٚنِغ  َّٔ ُٗ ُ٘ ِصِطُق ُِٛيِٛر َي َُ ٍ ايٓيب ص٢ً اهلل ٚقا  {ََٚع٢ًَ اِي

ِ٘}. ٚقاٍ تعاىل: "خشٟ َا ٜهفٝو ٚٚيزى باملعضٚف فاعترب ساهلا"  عًٝ٘ ٚعًِ ِٔ َعَعِت َِ ِِٓفِل ُسٚ َعَع١ٍ  ُٝ  اآل١ٜ {ِي

 .فاعترب ساي٘. فاعتباص ساهلُا مجع بني ايزيًٝني. ٚايؾضع ٚصر باإلْفام َٔ غري تكزٜض فرير إىل ايعضف. سنضٙ يف ايؾضح 
ْعافتٗا َٔ رٖٔ ٚعزص ٚمثٔ َا٤ ايؾضاب، ٚايطٗاص٠ َٔ اسبزخ ٚاشببح ٚغغٌ ايجٝاب ألٕ سيو نً٘ َٔ سٛا٥ذٗا ٚعًٝ٘ َؤ١ْ 

 .املعتار٠
ٚعًٝ٘ هلا خارّ إٕ ناْت ممٔ خيزّ َجًٗا ألٕ سيو َٔ املعاؽض٠ باملعضٚف، ٚألْ٘ َٔ سادتٗا، نايٓفك١. ٚال ًٜظَ٘ أنجض َٔ -

 .بايٛاسزٚاسز، ألٕ خزَتٗا يف ْفغٗا ذبضٌ 
ٚتًظَ٘ َؤْغ١ سباد١ ندٛف َهاْٗا، ٚعزٚ رباف ع٢ً ْفغٗا َٓ٘، ألْ٘ يٝػ َٔ املعاؽض٠ باملعضٚف إقاَتٗا مبهإ ال تأَٔ -

 .فٝ٘ ع٢ً ْفغٗا

 
 ّٜٛ نٌ أٍٚ يف ايطعاّ رفع عًٝ٘ ٚايٛادب فضٌ

 َت٢ جيب رفع ايطعاّ يظٚد١؟

 .٘ فال جيٛط تأخريٙ عٓ٘عٓز طًٛع مشغ٘، ألْ٘ أٍٚ ٚقت اسباد١ إيٝيف أٍٚ نٌ ّٜٛ 

 .ٚجيٛط رفع عٛض٘ إٕ تضاضٝا ٚنشا تعذٌٝ ايٓفك١ ٚتأخريٖا عٔ ٚقت ايٛدٛب، ألٕ اسبل ال ٜعزُٖٚا
ٚال ميًو اسبانِ إٔ ٜفضض عٛض ايكٛت رصاِٖ َجال إال برتاضُٝٗا فال جيرب َٔ اَتٓع َُٓٗا. قاٍ يف اهلزٟ: أَا فضض ايزصاِٖ: فال 

 ْط عًٝ٘ أسز َٔ األ١ُ٥، ألْٗا َعاصض١ بػري ايضض٢ عٔ غري َغتكض. ٚيف ايفضٚع: ٚأَا َع ايؾكام ي٘ يف نتاب ٚال ع١ٓ، ٚال أصٌ

ٚاسباد١ نايػا٥ب َجال فٝتٛد٘ ايفضض يًشاد١ إيٝ٘ قطعا يًٓظاع. ٚال تعتاض عٔ ايٛادب املاضٞ بضبٟٛ، نشٓط١ عٔ خبظ، ٚيٛ 

 .ادبٚفضض٘ يٝػ بالطّ ألْ٘ فضض غري ايٛ .تضاضٝا عًٝ٘، ألْ٘ صبا

 

 َٚت٢ جيب هلا رفع ايهغ٠ٛ؟
ٚجيب هلا ايهغ٠ٛ يف أٍٚ نٌ عاّ يآل١ٜ ٚاشبرب، ٚألْ٘ حيتاز إيٝٗا سبفغ ايبزٕ ع٢ً ايزٚاّ، فًظَ٘ نايٓفك١، فٝعطٝٗا نغ٠ٛ 

 .ايغ١ٓ، ألْ٘ ال ميهٔ تضرٜز ايهغ٠ٛ ؽ٦ٝا فؾ٦ٝا بٌ ٖٛ ؽ٤ٞ ٚاسز ٜغتزاّ إىل إٔ ٜب٢ً

 .بايكبض نُا ميًو صب ايزٜٔ رٜٓ٘ بكبض٘ ٚمتًهٗا أٟ ايٓفك١ ٚايهغ٠ٛ-

 .فال بزٍ ملا عضم أٚ بًٞ ألْٗا قبضت سكٗا َٓ٘ فًِ ًٜظَ٘ غريٙ-
ٚإٕ اْكض٢ ايعاّ، ٚايهغ٠ٛ باق١ٝ فعًٝ٘ نغ٠ٛ يًعاّ ازبزٜز اعتباصا مبضٞ ايظَإ رٕٚ سكٝك١ اسباد١، نُا أْٗا يٛ بًٝت قبٌ -

تاز إيٝٗا. ٚاختاص ايؾٝذ تكٞ ايزٜٔ، ٚتبع٘ ابٔ ْضض اهلل، ٚغريٙ: أْ٘ نُاعٕٛ سيو مل ًٜظَ٘ بزهلا، ٚنشا غطا٤ ٚٚطا٤ ٚعتاص٠ حي

 .ايزاص َٚؾط جيب بكزص اسباد١، ٚعًٝ٘ ايعٌُ
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صدع عًٝٗا بكغط َا بكٞ َٔ ايعاّ، يتبني عزّ اعتشكاق٘، نٓفك١ تعذًتٗا.  ٚإٕ َات أٚ َاتت قبٌ اْكضا٥٘ أٟ: قبٌ َضٞ ايعاّ-

 .٘ رفع َا اعتشل رفع٘، فًِ ٜضدع ب٘ نٓفك١ ايّٝٛٚقزّ يف ايهايف: ال ٜضدع ألْ

 

 ٌٖ ٜغكط ايٛادب إٕ أنًت َع٘ عار٠ أٚ نغاٖا بال إسٕ؟

 :ٚإٕ أنًت َع٘ عار٠، أٚ نغاٖا بال إسٕ َٓٗا أٚ َٔ ٚيٝٗا، ٚنإ سيو بكزص ايٛادب عًٝ٘
فك١ ايظَٔ املاضٞ، ٚيٛ مل ٜفضضٗا ٜٓفل عًٝٗا يظَت٘ ْ عكطت ْفكتٗا ٚنغٛتٗا عُال بايعضف. َٚٔ غاب عٔ طٚدت٘ َز٠، ٚمل

سانِ، العتكضاصٖا يف سَت٘، فًِ تغكط مبضٞ ايظَإ، نأدض٠ ايعكاص، ٚألٕ عُض، صضٞ اهلل عٓ٘ نتب إىل أَضا٤ األدٓار يف 

يٛ  صداٍ غابٛا عٔ ْغا٥ِٗ ٜأَضِٖ بإٔ ٜٓفكٛا أٜٚطًكٛا، فإٕ طًكٛا بعجٛا بٓفك١ َا َض٢ قاٍ ابٔ املٓشص: ثبت سيو عٔ عُض. ٚنشا

 .نإ ساضضا ٚمل ٜٓفل، يعشص أٚ ال، ألْ٘ سل جيب َع ايٝغاص ٚاإلعغاص

 

 َطًكا ٚايضدع١ٝ فضٌ

 ٌٖ يظٚد١ ْفك١ َز٠ ايضدع١ٝ؟

َّ ِفٞ }عٛا٤ ناْت ساَال أٚ ال، هلا ايغه٢ٓ ٚايٓفك١ ٚايهغ٠ٛ، ألْٗا طٚد١، يكٛي٘ تعاىل:  ْعِ ٚسيو َّٔ َأَسلُّ ِبَضرِِّٖ ُٗ َُٚبُعَٛيُت  ...

 .ٚألْ٘ ًٜشل طالق٘ ٚظٗاصٙ، أؽب٘ َا قبٌ ايطالم {َسِيَو...

 

 ٌٖ يًبا٥ٔ اسباٌَ ْفك١؟

َّ}ٚايبا٥ٔ اسباٌَ نايظٚد١، يكٛي٘ تعاىل:  ُٗ ًَ ُِ َٔ َس ََٜضِع َّ َست٢َّ  ِٗ ِٝ ًَ ِِْفُكٛا َع ٌٍ َفَأ ُِ َّ ُأٚالِت َس ِٕ ُن َِٚإ ٚيف بعض أخباص فاط١ُ   {... 

 .ْٛٞ ساَال صٚاٙ أمحز ٚأبٛ راٚر ٚايٓغا٥ٞ، ٚصٚاٙ َغًِ مبعٓاٙبٓت قٝػ: ال ْفك١ يو، إال إٔ ته

 

 ٌٖ يًٓاؽظ اسباٌَ ْفك١؟

 .ٚايٓاؽظ اسباٌَ نايظٚد١، ألٕ ايٓفك١ يًشٌُ، فال تغكط بٓؾٛط أَ٘

 ٌٖ يًُتٛيف عٓٗا طٚدٗا اسباٌَ ْفك١؟
َٔ ايرتن١ إٕ ناْت، ألْ٘ َٛعض فال  ٚاملتٛف٢ عٓٗا طٚدٗا ساَال نايظٚد١ يف ايٓفك١، ٚايهغ٠ٛ، ٚاملغهٔ َٔ سض١ اسبٌُ

 .دبب ْفكت٘ ع٢ً غريٙ، ٚإال فع٢ً ٚاصث٘ املٛعض يًكضاب١

 

 ٌٖ يًبا٥ٔ ٚايٓاؽظ ٚاملتٛيف عٓٗا طٚدٗا ايػري ساٌَ ْفك١؟
فكز خايف٘ ٚال ؽ٤ٞ يػري اسباٌَ َٓٗٔ أٟ: ايبا٥ٔ، ٚايٓاؽظ، ٚاملتٛف٢ عٓٗا، ملفّٗٛ َا عبل. ٚأَا قٍٛ عُض، َٚٔ ٚافك٘ يف املبتٛت١: 

عًٞ ٚابٔ عباؼ َٚٔ ٚافكُٗا، ٚاسبذ١ َعُٗا. سنضٙ يف ايؾضح. ٚألٕ ايٓفك١ يًشٌُ فتذب بٛدٛرٙ، ٚتغكط بعزَ٘، ٚتغكط 

 .َا مل تغتزٕ بإسٕ سانِ، أٚ تٓفل ب١ٝٓ ايضدٛع :مبضٞ ايظَإ نغا٥ض األقاصب. قاٍ املٓكح

 

 أسنض ساالت َٔ ال ْفك١ هلا؟
أٚ يٓظ١ٖ أٚ طٜاص٠ ٚيٛ بإسٕ ايظٚز يتفٜٛتٗا ايتُهني سبغ ْفغٗا ٚقضا٤ أصبٗا، إال إٔ ٜهٕٛ َغافضا  ملٔ عافضت سبادتٗا، ٚال ْفك١-

 .َعٗا َتُهٓا َٓٗا

 

 َاسا  إٕ ارع٢ ْؾٛطٖا أٚ أخشت ْفكتٗا ٚأْهضت؟
ايزٜٔ ٚابٔ ايكِٝ يف ٚإٕ ارع٢ ْؾٛطٖا، أٚ أْٗا أخشت ْفكتٗا ٚأْهضت، فكٛهلا بُٝٝٓٗا ألٕ األصٌ عزّ سيو. ٚاختاص ايؾٝذ تكٞ -

 .ايٓفك١: ايكٍٛ قٍٛ َٔ ٜؾٗز ي٘ ايعضف، ألْ٘ تعاصض األصٌ ٚايعاٖض، ٚايػايب أْٗا تهٕٛ صاض١ٝ، ٚإمنا تطايب٘ عٓز ايؾكام

 

 ؟ إٕ أعغض بايٓفكاتَاسا 
عشصت عًٝٗا ايٓفك١ َٚت٢ أعغض بٓفك١ املعغض، أٚ نغٛت٘ أٚ َغهٓ٘، أٚ صاص ال جيز ايٓفك١ إال َٜٛا رٕٚ ّٜٛ، أٚ غاب املٛعض ٚت

باالعتزا١ْ ٚغريٖا، فًٗا ايفغذ فٛصا َٚرتاخٝا يًشٛم ايضضص ايػايب بشيو بٗا، إس ايبزٕ ال ٜكّٛ بزٕٚ نفاٜت٘، ٖٚٛ قٍٛ عُض ٚعًٞ 
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ٍٕ...}يكٛي٘ تعاىل:  ٚأبٞ ٖضٜض٠، ِٚ َتِغِضٌٜح ِبِإِسَغا َُِعُضٍٚف َأ ََِغاْى ِب ايتغضٜح باإلسغإ، ٚقز تعشص اإلَغاى باملعضٚف فٝتعني  {... َفِإ

 .صٚاٙ ايزاصقطين "يف ايضدٌ ال جيز َا ٜٓفل ع٢ً اَضأت٘. قاٍ: ٜفضم بُٝٓٗا" :ٚعٔ أبٞ ٖضٜض٠ َضفٛعا "ال ضضص ٚال ضضاص"سبزٜح: 

ْعِ، قٌٝ: ع١ٓ؟ قاٍ: ع١ٓ. ٚقاٍ ابٔ املٓشص: ثبت إٔ  :ٚع٦ٌ ابٔ املغٝب عٔ ايضدٌ ال جيز َا ٜٓفل ع٢ً اَضأت٘، أٜفضم بُٝٓٗا؟ قاٍ

عُض نتب إىل أَضا٤ األدٓار يف صداٍ غابٛا عٔ ْغا٥ِٗ ٜأَضِٖ إٔ ٜٓفكٛا أٚ ٜطًكٛا ٚقز عبل. ٚألٕ دٛاط ايفغذ بشيو أٚىل َٔ 

 .ايع١ٓ. ألٕ ايضضص فٝ٘ أنجض

 

 ٌٖ ٜؾرتط ايفغذ حبانِ عٓز ساي١ املعغض؟

 .ٚال ٜضح بال سانِ ألْ٘ فغذ طبتًف فٝ٘، فًِ جيظ بػري اسبانِ، نايفغذ يًع١ٓ

 .فٝفغذ بطًبٗا، أٚ تفغذ بأَضٙ ألْ٘ سبكٗا فًِ جيظ بزٕٚ طًبٗا

 

 َاسا ٚإٕ اَتٓع املٛعض َٔ ايٓفكات ؟
ٚإٕ اَتٓع املٛعض َٔ ايٓفك١ أٚ ايهغ٠ٛ، ٚقزصت ع٢ً َاي٘: فًٗا األخش َٓ٘ بال إسْ٘ بكزص نفاٜتٗا، ٚنفا١ٜ ٚيزٖا ايضػري ألٕ 

فٝإ صدٌ ؽشٝح، ٚيٝػ ٜعطٝين َٔ ايٓفك١ َا ٜهفٝين ٚٚيزٟ، فكاٍ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٖٓزا بٓت عتب١، قايت: ٜا صعٍٛ اهلل: إٕ أبا ع"

َتفل عًٝ٘. فضخط هلا يف أخش متاّ ايهفا١ٜ بػري عًُ٘، ألْ٘ َٛضع ساد١ إس ال غ٢ٓ  "ٚعًِ: خشٟ َا ٜهفٝو ٚٚيزى باملعضٚف

 .انِ، ٚاملطايب١ بٗا نٌ ّٜٛعٔ ايٓفك١، ٚال قٛاّ إال بٗا، ٚتتذزر بتذزر ايظَٔ فتؾل املضافع١ بٗا إىل اسب

 
 ٚاملُايٝو األقاصب ْفك١ باب

 أسنض سهِ ْفك١ األقاصب ٚاملُايٝو ؟
َٔ اآلرَٝني ٚايبٗا٥ِ. أمجعٛا ع٢ً ٚدٛب ْفك١ ايٛايزٜٔ ٚاملٛيٛرٜٔ. سهاٙ ابٔ املٓشص ٚغريٙ، يكٛي٘ تعاىل:  ْفك١ األقاصب ٚاملُايٝو

ِٔ ِإِسَغاّْا.} ِٜ َٛاِيَز َِٚباِي َّ }َٚٔ اإلسغإ إيُٝٗا: اإلْفام عًُٝٗا عٓز سادتُٗا. ٚقاٍ تعاىل:  {...  ُٗ َُٛت َِٚنِغ  َّٔ ُٗ ُ٘ ِصِطُق ُِٛيِٛر َي َُ ََٚع٢ًَ اِي

َُِعُضِٚف  صٚاٙ أبٛ راٚر. ٚسبزٜح ٖٓز املتكزّ"إٕ أطٝب َا أنٌ ايضدٌ َٔ نغب٘، ٚإٕ ٚيزٙ َٔ نغب٘ "ٚعٔ عا٥ؾ١ َضفٛعا:   {ِباِي

 

 ِ ايٓفك١؟َٔ ِٖ ايشٜٔ جيب هل

َُِعُضِٚف}ٚجيب ع٢ً ايكضٜب ْفك١ أقاصب٘، ٚنغٛتِٗ، ٚعهٓاِٖ باملعضٚف يكٛي٘ تعاىل:  َّٔ ِباِي ُٗ َُٛت َِٚنِغ  َّ ُٗ ُ٘ ِصِطُق ُِٛيِٛر َي َُ   {ََٚع٢ًَ اِي

ٌُ َسِيَو}ثِ قاٍ:  َِِج َٛاِصِخ  إٔ صدال عأٍ "أبٛ راٚر فأٚدب ع٢ً األب ْفك١ ايضضاع، ثِ أٚدب ع٢ً ايٛاصخ َجٌ سيو. ٚص٣ٚ   {ََٚع٢ًَ اِي

 "ايٓيب، ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، َٔ أبض؟ قاٍ: أَو ٚأباى، ٚأختو ٚأخاى ٚيف يفغ َٚٛالى ايشٟ ٖٛ أرْاى سكا ٚادبا، ٚصمحا َٛصٛال

 .ٚقض٢ عُض صضٞ اهلل عٓ٘، ع٢ً بين عِ َٓفٛؼ بٓفكت٘ استر ب٘ أمحز

 
 أسنض ؽضٚط ايٓفك١ ع٢ً ايكضٜب؟

 بجالث١ ؽضٚط
 ٜهْٛٛا فكضا٤ ال َاٍ هلِ، ٚال نغب ألْٗا َٛاعا٠، فال تغتشل َع ايػٓا٤ عٓٗا، نايظنا٠،األٍٚ: إٔ -
إٔ ٜهٕٛ املٓفل غٓٝا. إَا مباي٘ أٚ نغب٘، ٚإٔ ٜفضٌ عٔ قٛت ْفغ٘ ٚطٚدت٘ ٚصقٝك٘ َٜٛ٘ ٚيًٝت٘ ٚنغٛتِٗ  : ايجاْٞ-

فضٌ فع٢ً عٝاي٘، فإٕ نإ فضٌ فع٢ً إسا نإ أسزنِ فكريا فًٝبزأ بٓفغ٘، فإٕ نإ "ٚعهٓاِٖ، سبزٜح دابض َضفٛعا: 

 صشش٘ ايرتَشٟ.  "قضابت٘ ٚيف يفغ ابزأ بٓفغو، ثِ مبٔ تعٍٛ

 .ٚألٕ ٚدٛب ْفك١ ايكضٜب ع٢ً عبٌٝ املٛاعا٠ فٝذب إٔ تهٕٛ يف ايفاضٌ عٔ اسباد١ األص١ًٝ

 .إٔ ٜهٕٛ ٚاصثا هلِ بفضض أٚ تعضٝب يآل١ٜ : ايجايح-

 

 أسنض سهِ ايٓفك١ يألصٍٛ ٚايفضٚع؟
األصٍٛ ٚايفضٚع فتذب هلِ ٚعًِٝٗ َطًكا أٟ: عٛا٤ ٚصثٛا أٚ ال، يعُّٛ َا تكزّ. ٜٚزخٌ األدزار ٚأٚالر األٚالر يف اعِ اآلبا٤ إال 

َِ... ...} :ٚاألٚالر. قاٍ تعاىل ِٖٝ ِِ ِإِبَضا َّ}ٚقاٍ:  {١َََِّ َأِبُٝه َٜا َبِٓٞ آَر  ... ...}  {.. ...ٌَ اهلل عًٝ٘ ايٓيب ص٢ً "ٚقاٍ  {َٜا َبِٓٞ ِإِعضا٥ٝ

 ".ٚعًِ، يف اسبغٔ إٕ ابين ٖشا عٝز ٚألٕ بُٝٓٗا قضاب١ تٛدب ايعتل، ٚصر ايؾٗار٠، أؽب٘ ايٛيز ٚايٛايزٜٔ األقضبني
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 نٝف حيزر قزص ايٓفك١ يألصٍٛ ٚايفضٚع؟

ٌُ َٚ}ٚإسا نإ يًفكري ٚصث١ رٕٚ األب فٓفكت٘ ع٢ً قزص إصثِٗ َٓ٘، ألٕ اهلل تعاىل صتب ايٓفك١ ع٢ً اإلصخ بكٛي٘: - َِِج َٛاِصِخ  َع٢ًَ اِي

 .فٛدب إٔ ٜضتب َكزاص ايٓفك١ ع٢ً َكزاص اإلصخ {َسِيَو...
ٚال ًٜظّ املٛعض َِٓٗ َع فكض اآلخض ع٣ٛ قزص إصث٘ ألٕ سيو ايكزص ٖٛ ايٛادب عًٝ٘ ٜغاص اآلخض، فال ٜتشٌُ عٔ غريٙ إسا مل جيز ايػري -

 .َا جيب عًٝ٘

 

 ؟ َت٢ ٜتِ اإلدباص ع٢ً ايٓفك١

يٓفك١ َٔ دبب عًٝ٘ ْفكت٘،َٔ قضٜب ٚطٚد١ ألٕ تضن٘ َع قزصت٘ عًٝ٘ تضٝع ملٔ ٜعٍٛ، ٖٚٛ  .ع٢ً ايهغب أدرب عًَٝ٘ٚٔ قزص 

 .َٓٗٞ عٓ٘. ٚال دبرب اَضأ٠ ع٢ً ْهاح، يٓفك١ ع٢ً قضٜبٗا ايفكري

 

 أسنض بايرتتٝب َٔ حيل هلِ ايٓفك١ ؟
 ".ٔ تعٍٛابزأ بٓفغو ثِ مب"َٚٔ مل جيز َا ٜهفٞ ازبُٝع بزأ بٓفغ٘ سبزٜح -

 .فظٚدت٘ ألٕ ْفكتٗا َعاٚض١، فكزَت ع٢ً َا ٚدب َٛاعا٠، ٚيشيو دبب َع ٜغاصُٖا ٚإعغاصُٖا خبالف ْفك١ ايكضٜب-

 .فضقٝك٘ يٛدٛبٗا َع ايٝغاص ٚاإلعغاص، نٓفك١ ايظٚد١-

 .فٛيزٙ يٛدٛب ْفكت٘ بايٓط-

 ."أْت َٚايو ألبٝو"فأبٝ٘ الْفضارٙ بايٛال٤، ٚاعتشكاق٘ األخش َٔ َاٍ ٚيزٙ، ٚقز أضاف٘ إيٝ٘ بكٛي٘ عًٝ٘ ايضال٠ ٚايغالّ -
ٜا صعٍٛ اهلل: َٔ أبض؟ قاٍ: أَو . قاٍ: ثِ "ألٕ هلا فض١ًٝ اسبٌُ ٚايضضاع ٚايرتب١ٝ. ٚقٌٝ: األّ أسل، ملا صٟٚ إٔ صدال قاٍ:  فأَ٘-

 .َتفل عًٝ٘. ٚقٌٝ: ُٖا عٛا٤ يتغاُٜٚٗا يف ايكضاب١" ثِ َٔ؟ قاٍ: أَو . قاٍ: ثِ َٔ؟ قاٍ: أباى َٔ؟ قاٍ: أَو . قاٍ: 

 :قاٍ: قًت: ٜا صعٍٛ اهلل: َٔ أبض؟ قاٍ" فٛيز ابٓ٘، فذزٙ، فأخٝ٘، ثِ األقضب فاألقضب سبزٜح بٗظ بٔ سهِٝ عٔ أبٝ٘ عٔ دزٙ -

صٚاٙ أمحز ٚأبٛ راٚر  "أباى، ثِ األقضب فاألقضب :ًت: ثِ َٔ؟ قاٍقًت: ثِ َٔ؟ قاٍ: أَو . قًت: ثِ َٔ؟ قاٍ أَو . ق .أَو

 صٚاٙ ايٓغا٥ٞ.  "إبزأ مبٔ تعٍٛ: أَو، ٚأباى، ٚأختو، ٚأخاى، ثِ أرْاى أرْاى "ٚايرتَشٟ. ٚعٔ طاصم احملاصبٞ َضفٛعا:

 .ٚألٕ ايٓفك١ ص١ً ٚبض، َٚٔ قضب أٚىل بايرب ممٔ بعز

 

 َٔ َاٍ بال إسٕ؟ٌٖ ملغتشل ايٓفك١ إٔ ٜأخش َا ٜهفٝ٘ 

 .ٚملغتشل ايٓفك١ إٔ ٜأخش َا ٜهفٝ٘ َٔ َاٍ َٔ دبب عًٝ٘ بال إسْ٘ سبزٜح ٖٓز ايغابل. ٚقٝػ عًٝ٘ عا٥ض َٔ دبب ي٘ ايٓفك١

 .ٚسٝح اَتٓع َٓٗا طٚز أٚ قضٜب، ٚأْفل أدٓيب ب١ٝٓ ايضدٛع صدع ألْ٘ قاّ عٓ٘ بٛادب، نكضا٤ رٜٓ٘

 

 ١ أٚ َٔ عُٛرٟ ايٓغب ؟ٌٖ دبب ايٓفك١ َع ختالف ايزٜٔ ٚيٛ بكضاب

 .ٚال ْفك١ َع اختالف ايزٜٔ بكضاب١، ٚيٛ َٔ عُٛرٟ ْغب، ألُْٗا ال ٜتٛاصثإ

ََٚع٢ًَ }إال بايٛال٤ فتذب يًعتٝل ع٢ً َعتك٘ بؾضط٘، ٚإٕ بآٜ٘ يف رٜٓ٘، ألْ٘ ٜضث٘ َع سيو، فزخٌ يف عُّٛ قٛي٘ تعاىل:   ...

ٌُ َسِيَو َِِج َٛاِصِخ   .{ ...اِي

 
 َٚغهٓ٘ ٚنغٛت٘ ممًٛن٘ ْفف١ ايغٝز ٚع٢ً فضٌ

 أسنض سهِ ْفك١ ايغٝز ع٢ً ممًٛن٘؟
صٚاٙ أمحز َٚغًِ ٚايؾافعٞ يف  "يًًُُٛى طعاَ٘ ٚنغٛت٘ باملعضٚف، ٚال ٜهًف َٔ ايعٌُ َا ال ٜطٝل"سبزٜح أبٞ ٖضٜض٠ َضفٛعا: 

ٖٚٛ أسل ايٓاؼ ب٘، فٛدبت عًٝ٘  ع٢ً إٔ ْفك١ املًُٛى ع٢ً عٝزٙ، ٚألْ٘ ال بز ي٘ َٔ ْفك١، َٚٓافع٘ يغٝزٙ، َغٓزٙ. ٚأمجعٛا

 .ْفكت٘ نبُٗٝت٘

 

 ؟خبالف ايٓفك١أسنض سكٛم املًُٛى ع٢ً عٝزٙ 

ِِ...}ٚتظٚجي٘ إٕ طًب أٚ بٝع٘، يكٛي٘ تعاىل:  ََا٥ُِه َِٚإ  ِِ ِٔ ِعَباِرُن َِ َٚايضَّاِيِشنَي   ِِ ُِٓه َِ  ٢ََ َٜا ِِْهُشٛا اِيَأ ََٚأ  ...}. 
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 .اصا ٚميهٓ٘ َٔ اإلعتُتاع بٗا يٝالٚي٘ إٔ ٜغافض بعبزٙ املظٚز ٚإٔ ٜغتدزَ٘ ْٗ

 .ٚعًٝ٘ إعفاف أَت٘: إَا بٛط٦ٗا، أٚ تظٚجيٗا، أٚ بٝعٗا إطاي١ يضضص ايؾ٠ٛٗ عٓٗا

 .صٚاٙ َغًِ "َٔ يطِ غالَ٘ فهفاصت٘ عتك٘"ٚحيضّ إٔ ٜضضب٘ ع٢ً ٚدٗ٘ سبزٜح ابٔ عُض َضفٛعا: 
 ٚال ٜزخٌ ازب١ٓ ع٧ٝ املًه١، ٖٚٛ: ايشٟ ٜغ٤ٞ إىل ممايٝه٘أٚ ٜؾتِ أبٜٛ٘ ٚيٛ نافضٜٔ قاٍ أمحز: ال ٜعٛر يغاْ٘ اشب٢ٓ ٚايضر٣ 

 .َتفل عًٝ٘ "ٚال تهًفِٖٛ َا ٜػًبِٗ، فإٕ نًفتُِٖٛ فأعِٖٝٓٛ عًٝ٘"أٚ ٜهًف٘ َٔ ايعٌُ َا ال ٜطٝل ملا تكزّ. ٚيف سزٜح أبٞ سص 

 .بِٗ. ٚيف اسبزٜح ال ضضص ٚال ضضاصٚجيب إٔ ٜضحي٘ ٚقت ايكًٝٛي١، ٚٚقت ايّٓٛ، ٚايضال٠ املفضٚض١ ألْ٘ ايعار٠، ٚألٕ تضن٘ إضضاص 

 .ٚتغٔ َزاٚات٘ إٕ َضض إطاي١ يًضضص عٓ٘
ِٖ إخٛاْهِ ٚخٛيهِ، دعًِٗ اهلل ذبت أٜزٜهِ فُٔ نإ  "ٚإٔ ٜطعُ٘ َٔ طعاَ٘ ًٜٚبغ٘ َٔ يباع٘، سبزٜح أبٞ سص َضفٛعا:

إسا أت٢ أسزنِ خار١َ  "٠ َضفٛعا:َتفل عًٝ٘. ٚعٔ أبٞ ٖضٜض "أخٛٙ ذبت ٜزٙ، فًٝطعُ٘ مما ٜأنٌ، ٚيًٝبغ٘ مما ًٜبػ اسبزٜح

 صٚاٙ ازبُاع١." بطعاَ٘، فإٕ مل جيًغ٘ َع٘ فًٝٓاٚي٘ يك١ُ أٚ يكُتني، أٚ أن١ً أٚ أنًتني، فإْ٘ ٚيٞ سضٙ ٚعالد٘ 

ايضال٠، َٚا ًَهت  :ٚعٔ أْػ قاٍ: نإ عا١َ ٚص١ٝ صعٍٛ اهلل، ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، سني سضضت٘ ايٛفا٠ ٖٚٛ ٜػضغض بٓفغ٘ 

 .اٙ أمحز ٚأبٛ راٚر ٚابٔ َاد٘أمياْهِ صٚ

 .ٚي٘ تكٝٝزٙ إٕ خاف عًٝ٘ إباقا. ْط عًٝ٘. ٚقاٍ: ٜباع أسب إيٞ
 ٚتأرٜب٘ إٕ أسْب، ٚال جيٛط بال سْب. ٜٚغتشب ايعفٛ عٓ٘ َض٠ أٚ َضتني

 .صٚاٙ َغًِ "صال٠أميا عبز أبل فكز بض٥ت َٓ٘ ايش١َ ٚيف يفغ إسا أبل ايعبز مل تكبٌ ي٘ "ٚال ٜضح ْفً٘ إٕ أبل سبزٜح دضٜض َضفٛعا 

 

 َت٢ حيل يإلْغإ تأرٜب طٚدت٘ ٚٚيزٙ؟

ٚيإلْغإ تأرٜب طٚدت٘ ٚٚيزٙ ٚيٛ َهًفا بضضب غري َربح إٕ أسْبٛا، سبزٜح ال جيًز فٛم عؾض٠ أعٛاط إال يف سز َٔ سزٚر اهلل صٚاٙ 

 .ازبُاع١ إال ايٓغا٥ٞ

 

 ٌٖ جيٛط  بٝع ايعبز أٚ طالم ايظٚد١ عٓز املعغض؟
صقٝك٘ َع قٝاَ٘ حبكٛق٘ ألٕ املًو يًغٝز، ٚاسبل ي٘، فال جيرب ع٢ً بٝع٘، نُا ال جيرب ع٢ً طالم طٚدت٘ َع قٝاَ٘ ٚال ًٜظَ٘ بٝع 

 مبا جيب هلا. فإٕ مل ٜكِ حبك٘ ٚطًب بٝع٘، يظَ٘ إدابت٘ إطاي١ يًضضص. ٚيف اشبرب

 .صقطين مبعٓاٙعبزى ٜكٍٛ: أطعُين، ٚإال فبعين. ٚاَضأتو تكٍٛ: أطعُين، أٚ طًكين صٚاٙ أمحز ٚايزا

 

 ٚعكٝٗا إطعاَٗا ايب١ُٝٗ َايو ٚع٢ً فضٌ

 أسنض سكٛم ايب١ُٝٗ ع٢ً َايهٗا؟
سبزٜح ابٔ عُض َضفٛعا: عشبت اَضأ٠ يف ٖض٠ سبغتٗا ست٢ َاتت دٛعا، فال ٖٞ أطعُتٗا، ٚال ٖٞ ٚع٢ً املايو إطعاَٗا ٚعكٝٗا -

 .أصعًتٗا تأنٌ َٔ خؾاش األصض َتفل عًٝ٘

 .أدربٙ اسبانِ يكٝاَ٘ َكاّ املُتٓع َٔ أرا٤ ايٛادب، نكضا٤ رٜٓ٘فإٕ اَتٓع أدرب أٟ: -
فإٕ أب٢ أٚ عذظ: أدرب ع٢ً بٝعٗا، أٚ إداصتٗا، أٚ سحبٗا إٕ ناْت تؤنٌ إطاي١ يًضضص عٓٗا. يكٛي٘، ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: ال ضضص -

 .ٚال ضضاص ٚألْٗا تتًف إسا تضنت بال ْفك١. ٚإضاع١ املاٍ َٓٗٞ عٓٗا
إٔ ايٓيب، ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، نإ يف عفض، فًعٓت اَضأ٠ ْاق١، فكاٍ: خشٚا َا عًٝٗا، ٚرعٖٛا فإْٗا "سبزٜح عُضإ  ٚحيضّ يعٓٗا-

 .صٚاُٖا أمحز َٚغًِ "ًَع١ْٛ . فهأْٞ أصاٖا اآلٕ متؾٞ يف ايٓاؼ ال ٜعضض هلا أسز ٚسزٜح أبٞ بضط٠ ال تضاسبٓا ْاق١ عًٝٗا يع١ٓ

 .عشٜب اسبٝٛإ ٚاإلضضاص ب٘ٚذبًُٝٗا َؾكا ملا يف سيو َٔ ت-

 . "ال ضضص ٚال ضضاص"ٚسًبٗا َا ٜضض ٚيزٖا ألٕ يبٓٗا طبًٛم ي٘، أؽب٘ ٚيز األ١َ، ٚيعُّٛ سزٜح -

 .ٚضضبٗا يف ٚدٗٗا ٚٚمسٗا فٝ٘ ألْ٘، ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، يعٔ َٔ ٚعِ، أٚ ضضب ايٛد٘، ٢ْٗٚ عٓ٘ سنضٙ يف ايفضٚع-

 .َاٍٚسحبٗا إٕ ناْت ال تؤنٌ ألْ٘ إضاع١ -
ٚجيٛط اعتعُاهلا يف غري َا خًكت ي٘ نبكض يضنٛب ٚمحٌ، ٚإبٌ ٚمحض سبضخ، ألٕ َكتض٢ املًو دٛاط االْتفاع بٗا فُٝا ميهٔ، -

بُٝٓا صدٌ ٜغٛم بكض٠ أصار إٔ ٜضنبٗا، إس قايت: إْٞ مل أخًل "ٖٚشا َٓ٘ نايشٟ خًكت ي٘، ٚب٘ دضت عار٠ بعض ايٓاؼ. ٚسزٜح: 

 .فل عًٝ٘. أٟ: ٖٛ َععِ ايٓفع، ٚال ًٜظّ َٓ٘ َٓع غريَٙت "يشيو. إمنا خًكت يًشضخ
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 اسبضا١ْ باب

 أسنض ملٔ دبب اسبضا١ْ؟

 .َٔ اهلًه١ إجناءدبب سبفغ صػري، َٚعتٛٙ، ٚصبٕٓٛ، ألِْٗ ًٜٗهٕٛ برتنٗا ٜٚضٝعٕٛ، فًشيو ٚدبت 

 

 َا املكضٛر باسبضا١ْ ؟ َٚٔ األسل بٗا؟
مبضاسب٘: نػغٌ صأع٘ ٚثٝاب٘ ٚرٖٓ٘ ٚتهشًٝ٘ ٚصبط٘ يف املٗز ٚحنٛٙ ٚذبضٜه٘ ٖٚٞ سفغ ايطفٌ غايبا عُا ٜضضٙ ٚايكٝاّ 

 .يٝٓاّ ٚحنٛ سيو مما ٜضًش٘
صٚاٙ أبٛ "أْت أسل ب٘ َا مل تٓهشٞ "ٚاألسل بٗا: األّ يؾفكتٗا. قاٍ يف ايؾضح: ال ْعًِ فٝ٘ خالفا. ٚيكٛي٘، ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ 

بعاصِ بٔ عُض بٔ اشبطاب ألَ٘ أّ عاصِ ٚقاٍ يعُض: صحيٗا، ٚمشٗا، ٚيطفٗا، خري راٚر. ٚقض٢ أبٛ بهض ايضزٜل، صضٞ اهلل عٓ٘، 

قاي٘ يف ايهايف. ٚقاٍ ابٔ املٓشص: أمجعٛا ع٢ً إٔ األّ إسا تظٚدت  .ي٘ َٓو صٚاٙ ععٝز. ٚاؽتٗض سيو يف ايضشاب١ فهإ إمجاعا

 .عكطت سضاْتٗا. سنضٙ يف ايؾضح

 

 ّ؟ملٔ ذبل اسبضا١ْ بايطفٌ َٔ بعز طٚاز األ

ثِ أَٗاتٗا ايكضب٢ فايكضب٢ ألْٗٔ يف َع٢ٓ األّ، يتشكل ٚالرتٗٔ ٚقز قض٢ أبٛ بهض  .ٚيٛ بأدض٠ َجًٗا َع ٚدٛر َتربع١ نايضضاع

 .ع٢ً عُض، صضٞ اهلل عُٓٗا، إٔ ٜزفع ابٓ٘ إىل دزت٘ ٖٚٞ بكبا٤، ٚعُض باملز١ٜٓ قاي٘ أمحز

 .ثِ األب ألْ٘ أصٌ ايٓغب ٚأسل بٛال١ٜ املاٍ

 .ْٗٔ ٜزيني بعضب١ قضٜب١ثِ أَٗات٘ أل

 .ثِ ازبز ألب، ألْ٘ يف َع٢ٓ األب

 .ثِ أَٗات٘ ايكضب٢ فايكضب٢، إلرال٥ٗٔ بعضب١

 .ثِ األخت ألبٜٛٔ يك٠ٛ قضابتٗا َٚؾاصنتٗا ي٘ يف ايٓغب

 .ثِ ألّ إلرال٥ٗا باألّ نازبزات

 .ثِ ألب ألْٗا تكّٛ َكاّ ايؾكٝك١ ٚتضخ َرياثٗا
ب إلرال٤ اشباالت باألّ، ٚعٓ٘ إٔ اشباي١ تكزّ ع٢ً األب، يكٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: اشباي١ مبٓظي١ ثِ اشباي١ ألبٜٛٔ، ثِ ألّ ثِ أل

 .األّ َتفل عًٝ٘
ثِ خاالت أَ٘، ثِ خاالت أبٝ٘، ثِ عُات أبٝ٘  . ثِ ايعُات نشيو أٟ: تكزّ ايع١ُ ألبٜٛٔ، ثِ ألّ، ثِ ألب، ألْٗٔ ٜزيني باألب

 .فكزَٔ ع٢ً َٔ بزصدتٗٔ َٔ ايضداٍ: نتكزِٜ األّ ع٢ً األبنشيو ألْٗٔ ْغا٤ َٔ أٌٖ اسبضا١ْ، 

 .ثِ بٓات إخٛت٘ ٚأخٛات٘، ثِ بٓات أعُاَ٘ ٚعُات٘ ع٢ً ايتفضٌٝ املتكزّ
ثِ يباقٞ ايعضب١: األقضب فاألقضب فتكزّ اإلخ٠ٛ، ثِ بِٖٓٛ، ثِ األعُاّ، ثِ بِٖٓٛ، ثِ أعُاّ األب، ثِ بِٖٓٛ، ٖٚهشا. قاٍ يف 

ايعضبات َزخٌ يف اسبضا١ْ ألْ٘، ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، مل ٜٓهض ع٢ً عًٞ ٚدعفض طباصُتُٗا طٜزا يف ايؾضح: ٚيًضداٍ َٔ 

 .سضا١ْ اب١ٓ محظ٠ اْت٢ٗ مبعٓاٙ

 

 أسنض َٔ ال ذبل هلِ اسبضا١ْ؟

 .ٚال سضا١ْ ملٔ فٝ٘ صم ٚيٛ قٌ، ألْٗا ٚال١ٜ، ٚيٝػ ٖٛ َٔ أًٖٗا

 .اسبضا١ْ، ٚال سغ يًٛيز يف سضاْت٘، ألْ٘ صمبا ْؾأ ع٢ً طضٜكت٘ٚال يفاعل ظاٖضا، ألْ٘ ال ٜٛثل ب٘ يف أرا٤ ٚادب 

 .ٚال يهافض ع٢ً َغًِ ألْ٘ أٚىل بشيو َٔ ايفاعل

 .ٚال ملتظٚد١ بأدٓيب َٔ احملضٕٛ، يًشزٜح ايغابل

 

 َت٢ تعٛر اسبضا١ْ َض٠ أخض٣ يًشاضٔ بعز عكٛطٗا؟

 .سبضا١ْ يكٝاّ عببٗا َع طٚاٍ املاْعَٚت٢ طاٍ املاْع، أٚ أعكط األسل سك٘ ثِ عار، عار اسبل ي٘ يف ا

 .ٚإٕ أصار أسز األبٜٛٔ ايغفض ٜٚضدع، فاملكِٝ أسل باسبضا١ْ إطاي١ يضضص ايغفض
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 َٔ األسل باسبضا١ْ يف ساي١ ايغفض َغاف١ ايكضض أٚ رْٚٗا؟
٘ ٚسفغ ْغب٘. فإسا مل فاألب أسل إٕ نإ ايطضٜل آَٓا، ألْ٘ ايشٟ ٜكّٛ بتأرٜب٘ ٚربضجي -ٖٚٛ: َغاف١ قضض  -ٚإٕ نإ يغه٢ٓ 

 .ٜهٔ ايٛيز يف بًز األب ضاع

عبل عٔ أبٞ بهض، صضٞ اهلل عٓ٘.  فاألّ أسل ألْٗا أمت ؽفك١، ٚألٕ َضاعا٠ األب ي٘ ممه١ٓ، ٚملا .ٚرْٚٗا أٟ: رٕٚ َغاف١ ايكضض

 .ايكِٖٝٚشا نً٘ إٕ مل ٜكضز املغافض ب٘ َضاص٠ اآلخض، ٚإال فاألّ أسل، نُا سنضٙ ايؾٝذ تكٞ ايزٜٔ ٚابٔ 

 

 أبٜٛ٘ بني خري عاقال عٓني عبع ايضيب بًؼ ٚإسا فضٌ

ُٜدري ايضيب بني أبٜٛ٘؟  َت٢ 

صٚاٙ ععٝز  "خري غالَا بني أبٝ٘ ٚأَ٘ "سبزٜح أبٞ ٖضٜض٠ إٔ ايٓيب، ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ،إسا بًؼ ايضيب عبع عٓني عاقال خري بني أبٜٛ٘ 

اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، فكايت: ٜا صعٍٛ اهلل: إٕ طٚدٞ ٜضٜز إٔ ٜشٖب بابين، ٚقز عكاْٞ دا٤ت اَضأ٠ إىل ايٓيب، ص٢ً  "ٚايؾافعٞ. ٚعٓ٘ أٜضا

َٔ ب٦ض أبٞ عٓب١، ٚقز ْفعين. فكاٍ صعٍٛ اهلل، ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: ٖشا أبٛى، ٖٚشٙ أَو، فدش بٝز أُٜٗا ؽ٦ت . فأخش بٝز أَ٘، 

أبٝ٘ ٚأَ٘ صٚاٙ ععٝز. ٚعٔ عُاص٠ اسبضبٞ خريْٞ عًٞ بني أَٞ صٚاٙ أبٛ راٚر ٚايٓغا٥ٞ. ٚعٔ عُض أْ٘: خري غالَا بني "فاْطًكت ب٘ 

 :ٚعُٞ، ٚنٓت ابٔ عبع أٚ مثإ ٚألٕ ايتكزِٜ يف اسبضا١ْ سبل ايٛيز، فٝكزّ َٔ ٖٛ أؽفل. ٚاختٝاصٙ ريٌٝ سيو. قاٍ يف ايؾضح

 .ٚألْ٘ إمجاع ايضشاب١

َٔ طٜاص٠ أَ٘، ٚال ٖٞ َٔ طٜاصت٘ ملا فٝ٘ َٔ اإلغضا٤ بايعكٛم  ٚال ميٓع.فإٕ اختاص أباٙ نإ عٓزٙ يٝال ْٚٗاصا يٝشفع٘ ٜٚعًُ٘ ٜٚؤرب٘

ٚعٓز أبٝ٘ ْٗاصا يٝعًُ٘ ٜٚؤرب٘ ي٦ال ٜضٝع، ٚألٕ  ٚإٕ اختاص أَ٘ نإ عٓزٖا يٝال ألْ٘ ٚقت االحنٝاط إىل املغانٔ، .ٚقطٝع١ ايضسِ

 .ايٓٗاص ٚقت ايتضضف يف اسبٛا٥ر، ٚعٌُ ايضٓا٥ع

 

 بًٛغٗا عبع عٓني؟ملٔ تهٕٛ سضا١ْ األْج٢ بعز 
ٚإسا بًػت األْج٢ عبعا ناْت عٓز أبٝٗا ٚدٛبا إىل إٔ تتظٚز ألْ٘ أسفغ هلا ٚأسل بٛالٜتٗا، ٚملكاصبتٗا ايضالس١ٝ يًتظٜٚر. ٚإمنا 

ربطب َٔ أبٝٗا، ألْ٘ ٚيٝٗا، ٚأعًِ بايهف٤. ٚمل ٜضر ايؾضع بتدٝريٖا. ٚال ٜضح قٝاعٗا ع٢ً ايػالّ، ألْ٘ ال حيتاز إىل َا ذبتاز 

 .إيٝ٘ األْج٢

 .َٚٔ ٜكّٛ َكاَ٘ َٔ اإلْفضار بٓفغٗا خؾ١ٝ عًٝٗا، ألْ٘ ال ٜؤَٔ عًٝٗا رخٍٛ املفغزٜٔ. قاي٘ يف ايهايف ٚميٓعٗا األب
ٚال متٓع األّ َٔ طٜاصتٗا، ٚال ٖٞ َٔ طٜاص٠ أَٗا إٕ مل خيف ايفغار ٚمتٓع َٔ اشب٠ًٛ بٗا إٕ خٝف إٔ تفغز قًبٗا. قاي٘ يف ايٛاضح 

 .ٚغريٙ

 

 تهٕٛ سضا١ْ اجملٕٓٛ؟ملٔ 
ٚاجملٕٓٛ، ٚيٛ أْج٢ عٓز أَ٘ َطًكا صػريا نإ أٚ نبريا، سبادت٘ إىل َٔ خيزَ٘ ٜٚكّٛ بأَضٙ، ٚايٓغا٤ أعضف بشيو، ٚأَ٘ أؽفل 

 .عًٝ٘ َٔ غريٖا

 

 ٌٖ ٜؾرتط يًشضا١ْ َٔ ٖٛ األصٕٛ ٚاألصًح؟ َٚا ايع١ً يف سيو؟

قاٍ ايؾٝذ تكٞ ايزٜٔ: ٚيٛ  .رٙ نعزَ٘ فتٓتكٌ اسبضا١ْ عٓ٘ إىل َٔ ًٜٝ٘ٚال ٜرتى احملضٕٛ بٝز َٔ ال ٜضْٛ٘ ٜٚضًش٘ ألٕ ٚدٛ

نإ األب عادظا عٔ سفعٗا، أٚ ًُٜٗ٘ الؽتػاي٘ عٓ٘، أٚ ق١ً رٜٓ٘، ٚاألّ قا١ُ٥ حبفعٗا: قزَت. ٚنشا إ سا تضنٗا عٓز ضض٠ 

 .ّ قطعا اْت٢ٗأَٗا ال تعٌُ َضًشتٗا، بٌ تؤسٜٗا، ٚأَٗا تعٌُ َضًشتٗا ٚال تؤسٜٗا: فاسبضا١ْ ٖٓا يأل

 ٚاسبُزهلل ايشٟ بٓعُت٘ تتِ ايضاسبات

 ؼ ٚ ز ايٓفكاتأْت٢ٗ بفضٌ اهلل َٚٓ٘ نتاب 

 ؼ ٚ ز ازبٓاٜاتًٜشك٘ مبؾ١٦ٝ ايضمحٔ نتاب 

 َٔ نتاب َٓاص ايغبٌٝ يف ؽضح ايزيٌٝ

 َعٗز ؽٝذ اإلعالّ ايعًُٞ ذبت إؽضاف فض١ًٝ ايعال١َ/أب٢ إعشام اسبٜٛين


